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Anne Marte Sølsnes og Toril Terum, Utviklingskoordinatorar

Velkommen til ABC fagseminar 1
Demensomsorga perm 2



1. Mute/ slå av lyden på mikrofonen når du ikkje snakkar

2. Rekk opp hand eller skriv i chatten om du vil seie noko
eller har spørsmål



Klokkeslett Tema Førelesar

09:30 – 10:00 Velkommen og innleiing.

Demens og Covid 19

Anne Marte Sølsnes og 

Toril Terum

10: 00 – 10:30 Personsentrert omsorg-

Dagsenter tilbod og bruk av 

frivillige

Toril Midtbø

10:30 – 10:40 Pause

10:40 - 11:10 Personsentrert omsorg forts. Toril  Midtbø

11:10 – 11:45 Metodar for implementering av 

personsentrert omsorg

Toril Terum

11:45 – 12:15 Lunsj

12:15- 13: 00 Gruppeoppgåver

13:00 - 13:15 Pause

13:15 - 14:00 Palliativ demensomsorg Berit Ullebust

14:00 – 14:30 Oppsummering Anne Marte Sølsnes  og 

Toril Terum



Personar med demens spesielt 
sårbare under Covid- 19

• Demens reduserer immunforsvaret. 

• Mange med demens er også i andre risikogrupper.

• Demens gjør at det kan være vanskelig å forstå og følge rådene for 
forebygging. 

• Smittevernstiltak og endringer kan skape stress og uro som forverrer 
sykdomstilstanden.



Korleis har covid- 19 påverka demensomsorga?

• Isolering og stengte sjukeheimar

•Redusert tilbod til heimebuande personar med 
demens

• Større belastning på pårørande

•Utrygghet



Gjennomføring av smittverntiltak hos 
heimebuande personar med demens

• God og tilpasset informasjon om smittereduserende tiltak både til person med demens 
og pårørende

• Redskap eller materiell om håndvask og hygiene i boligen, for eksempel plakater for 
håndhygiene .

• Bidra med praktisk veiledning og hjelp med håndhygiene for personen med demens

• Pårørende kan evt. bistå med å sette frem flytende håndsåpe og papirhåndklær til 
tjenestemottakere og besøkende

• Forsvarlig håndtering av tøy/klær

• Hjelpe personen med demens og pårørende til å vurdere reduksjon av aktiviteter og å 
begrense antall besøkende

• Legge til rette for alternative sosiale møteplasser for eksempel via sosiale medier, eller 
gjennomføre fysiske besøk utendørs ved å for eksempel å gå en tur der man kan holde 
avstand til hverandre



https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/Plakat_haandvask.pdf
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/Plakat_haandvask.pdf
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/plakat_aktiviteter.pdf
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/plakat_aktiviteter.pdf
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/Plakat_goderaad.pdf
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/Plakat_goderaad.pdf


Smittereduserende tiltak i bofellesskap kan være:

• Unngå fellesmåltider, evt ha god avstand mellom beboerne, minimum én 
meter

• Unngå at flere tilbereder mat samtidig
• Håndtere tøy/klær forsvarlig
• Vurdere smittefare ved felles aktiviteter og ha god avstand mellom beboere
• Unngå unødige besøk til bofelleskapet, spesielt i fellesarealet. Reduser om 

mulig antall besøkende til for eksempel én eventuelt to faste personer, som 
nærmeste pårørende.

• Begrens om mulig antall ansatte som er i kontakt med den enkelte 
tjenestemottaker, for eksempel ved å opprette mindre og faste team rundt 
tjenestemottakeren, som arbeidslag eller langturnuser, i samarbeid med de 
ansatte og fagorganisasjonene.



www.menti.com

17 42 63

http://www.menti.com/






Forslag til aktivitetar og tiltak:

• Sykle/gå turer i nærområdet. Gå ut i sansehage

• Arranger aktivitetar som f.eks. bowling, bingo, quiz, sang, lesing etc.

• Man kan invitere inn andre til å synge utendørs

• "Måltidets gleder" i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Gode 
matopplevelser og god tilrettelegging rundt måltid på den enkelte avdeling kan gi 
positive opplevelser i en smittevernsituasjon

• Kjøretur med bil der hvor det er mulig

• For beboere i omsorgsboliger kan en i samråd med pårørende finne et egnet 
besøkspunkt utendørs, hvor beboer og pårørende kan møtes til faste tider. På den 
måten slipper de å måtte gå inn i bolig. Kan også være et lokale i nærheten som 
kan egne seg til dette, for eksempel en dagligstue som nå er stengt for alminnelig 
bruk

• Bruk av VR-briller, som kan gi brukere en virtuell opplevelse av et annet 





Covid – 19 hos eldre personar med demens

Følg med på: 
• Allmenntilstand og brått funksjonsfall
• Ernæring og væskeinntak
• Feber og hoste- ikkje alltid like tydleg hos eldre

• Delirium, falltendens og anna akutt funksjonssvikt

Ved mistanke om smitte hos heimebuande personar med demens må 
helsepersonell ta telefonisk kontakt med fastlege, legevakt eller eventuelt  
smittevernansvarlig kommunelege, for råd om vidare tiltak.



www.menti.com

2766146

http://www.menti.com/

